Avaliação de Impacto na Intervenção Social
O que é a avaliação de impacto? O que a difere de outros tipos de avaliação? Qual a sua utilidade ou
importância? Como avaliar o nosso contributo para determinada mudança? Há, no léxico atual, um grande
enfoque nas questões da eficácia e eficiência dos projetos e intervenções, mas estaremos efetivamente a
compreender como e porque acontecem as mudanças e que iniciativas contribuem para a superação dos
problemas sobre os quais atuam as organizações? Esta formação oferece uma visão sobre as tendências
atuais na avaliação e uma aprendizagem focada na experiência de como pode uma organização desenvolver
e implementar um processo de avaliação de impacto simples e útil, que permita responder às questões: que
diferença faz o nosso trabalho? Como e porque acontecem as mudanças? Qual o meu contributo para essa
mudança?

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conceito, importância e tendências da avaliação
Planeamento, monitorização e avaliação – interligação e contributo para o sucesso da intervenção
Tipologias de Avaliação
Preparação da Avaliação
Impacto: exploração concetual
Metodologias de Avaliação de Impacto
Teoria da Mudança – Definição, Desenvolvimento e Utilização

OBJETIVO GERAL/ OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conhecer o que é o impacto e a sua importância e as principais abordagens para avaliar o impacto de um
projeto/ intervenção;
- Capacitar para medição de resultados de um projeto/intervenção em termos de mudanças de
comportamento, ações ou relacionamentos;
- Dotar as/os participantes de conhecimentos sobre o que é uma Teoria da Mudança e como são
desenvolvidas;
- Conhecer a relação entre planeamento, monitorização e avaliação e capacitar para o uso de ferramentas
ou instrumentos de planeamento e avaliação.

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
Metodologias de Educação Não-Formal facilitadoras da apropriação dos conteúdos e maior experimentação
/confrontação com potenciais dificuldades a lidar no futuro. Esta abordagem complementa a dimensão mais
expositiva dos conteúdos teóricos, com a implementação de exercícios práticos, facilitando a aprendizagem
entre pares e a cooperação/trabalho em equipa.

DATAS
27 de Janeiro, 1, 3, 8 e 10
de Fevereiro de 2022

HORÁRIO
09h30 – 12h30

INSCRIÇÃO Associados/as da EAPN Portugal: 40€ | Não associados/as: 60€
PÚBLICO-ALVO Técnicos/as superiores, Coordenadores/as de equipas,
Diretores/as técnicos/as e Dirigentes de organizações sociais/ entidades
públicas e privadas

DURAÇÃO
15h

ÁREA DE FORMAÇÃO 762 – Trabalho Social e Orientação

LOCAL
Plataforma Zoom

FORMADOR
Bruno Coutinho
Gestor de projetos. Sociólogo, com
pós-graduação em Sociedade
Portuguesa Contemporânea e
curso de especialização em gestão
e avaliação de projetos sociais.
Formador em vários cursos de
“Avaliação de Impactos na
Intervenção Social” promovidos
por diferentes Organizações
nacionais e europeias. Foi docente
no ISCAP_PP e é, atualmente,
investigador-colaborador no CEOS
– Centro de Estudos
Organizacionais e Sociais do
Politécnico do Porto, na linha de
investigação "Economia Social".
Atualmente, investigador
permanente do projeto “COOPVID
- Impacto do COVID-19 nas
cooperativas de solidariedade
social” (CONFECOOP/CEOS.PP).
Gestor de projetos de avaliação na
COATL – Consultoria para o
Desenvolvimento e consultor
externo, para a área da avaliação,
na Porto Business School da
Universidade do Porto. Com 17
anos de experiência profissional,
sendo que os últimos 8 foram
dedicados quase exclusivamente à
avaliação, em diferentes
geografias: Portugal, Angola,
Moçambique e Guiné-Bissau.
Investigador com publicações na
área da avaliação de impactos da
educação e formação de adultos.
Entre 2015 e 2017, foi Assistente
Técnico da União Europeia para a
capacitação institucional de
quadros, no Ministério da
Assistência e Reinserção Social de
Angola, e no âmbito do Projeto
“APROSOC – Apoio à Proteção
Social em Angola”, do Fundo
Europeu para o Desenvolvimento
(FED). Associado na Associação
A3S. Membro da Sociedade
Europeia de Avaliação (EES).

MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de atualização
FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação a distância
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Prioridade às Entidades do distrito de Braga |
Número de ordem de receção da inscrição

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO Frequência obrigatória de pelo menos
80% do total da duração da ação e aproveitamento no final da formação

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES Ficha de Inscrição em anexo | A Ficha de
Inscrição pode ser fotocopiada
Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por
transferência bancária (mediante envio do respetivo comprovativo).
As inscrições são limitadas a 20 participantes e devem ser realizadas até ao
próximo dia 21 de Janeiro para:
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Braga
E-mail: braga@eapn.pt | Tel: 967 084 271

